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Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень ОКР «Бакалавр» 

Характеристика навчальної дисципліни 

 денна ф.н. заочна ф.н. 

Вид Нормативна  Нормативна 

Загальна кількість годин 124 81 

Кількість кредитів ECTS 4,0 2,7 

Кількість змістовних модулів 2,0 1 

Курсовий проект (робота)   

Форма контролю Іспит  Залік 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форми 

навчання 

 денна ф.н. заочна ф.н. 

Рік підготовки 2 2 

Семестр 3 3 

Лекційні заняття 15 2 

Практичні, семінарські заняття 15 4 

Лабораторні заняття   

Самостійна робота 94 75 

Індивідуальні заняття   

Кількість тижневих годин для 

денної форми навчання: 

– аудиторних 

– самостійної роботи студента 

 

 

2 год. 

6 год. 

 

 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Мета та завдання навчальної дисципліни  
На сучасному етапі реформування аграрного сектора економіки першочергову роль 

відіграє створення суб’єктів господарювання, здатних виробляти конкурентоспроможну, 

високоякісну та екологічно чисту продукцію. Актуального значення набуває професійна 

підготовка фахівців, добре обізнаних у юридичних питаннях щодо охорони довкілля та 

природокористування. 

У зв’язку з цим постає завдання підвищення рівня викладання та засвоєння 

студентами еколого-правових знань, що формуються відповідно до сучасних напрямів 

державної політики в галузі екологічних відносин, досягнень науки екологічного права. Цим 

обумовлено введення до навчального процесу навчальної дисципліни ―Природоохоронне 

законодавство та екологічне право‖. 

 Мета курсу “Природоохоронне законодавство та екологічне право” – формування 

системи знань з питань правового регулювання екологічних відносин, юридичного 

забезпечення екологічної складової діяльності сільськогосподарських підприємств, охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки. 

Завдання дисципліни “ Природоохоронне законодавство та екологічне право ”: 
1) вивчення системи чинного екологічного законодавства, а також еколого-правових 

проблем, що стоять перед наукою екологічного права; 

2) вивчення системи чинного природоресурсного законодавства, основних проблем, 

пов’язаних із землекористуванням, водокористуванням, надрокористуванням, 

лісокористуванням, використанням атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу; 

3) вивчення системи чинного природоресурсного законодавства, основних проблем, 

пов’язаних з охороною земель, вод, надр, лісів, атмосферного повітря, охороною рослинного 

і тваринного світу. 

У професійному аспекті завдання навчального курсу є поширення зазначених 

положень на сферу екологічних правовідносин, оскільки підготовка кваліфікованого фахівця 

передбачає глибоке опанування ним певних правових знань, як обов’язкову умову подальшої 

успішної професійної діяльності. 

Студенту належить оволодіти відповідною сукупністю знань, вмінь та навичок, 

зокрема: 

– студент повинен засвоїти знання із загальної теорії екологічного права, його особливої та 

спеціальної частин; 

– студент повинен вміти: 

 давати визначення основних категорій та понять екологічного права; 

 відрізняти екологічні правові відносини від інших відносин, що виникають у 

суспільному житті; 

 орієнтуватися у чинному екологічному законодавстві; 

 знати проблеми розвитку науки екологічного права на сучасному етапі; 

 застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових актів у практичній 

діяльності; 

– студент повинен набути навичок використовувати чинне екологічне законодавство для 

розширення свого правового кругозору, правової культури та вирішення питань, що 

виникають у практичній діяльності.  

Вивчення навчальної дисципліни закінчується складанням іспиту. 

 

 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

«Природоохоронне законодавство та екологічне право» 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Загальнотеоретичні засади екологічного права.  

Поняття та визначення та визначення екологічного права. Предмет, метод та 

принципи екологічного права. Екологічна функція держави і права. Сучасна 

екологічна криза: причини, наслідки, форми прояву та шляхи подолання. Система 

екологічного права та його співвідношення з іншими галузями права. Винкнення і 

основні етапи розвитку екологічного законодавства і права. Джерла екологічного 

права та екологічних правовідносин. Поняття й особливості джерел екологічного 

права. Конституційні основи. Спеціальні закони, підзаконні правові акти центральних 

органів влади та відомчих органів управління, нормативні акти місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо охорони довкілля як 

джерела екологічного права. 
 

Тема 2. Об’єкти і суб’єкти природоресурсного законодавства та 

екологічного права 

Поняття й ознаки об’єктів екологічного законодавства і права. Види об’єктів 

екологічного права. Суб’єкти екологічного права та екологічна правосуб’єктність. 

Державні органи та органи місцевого самоврядування як суб’єкти екологічного права. 

Екологічна правосуб’єктність юридичних і фізичних осіб та їх громадських об’єднань. 

Право власності на природні об’єкти та їх ресурси.  
 

Тема 3. Правове регулювання природокористування як форми охорони 

природного середовища 

Природокористування як необхідна умова існування людини і суспільства: 

визначення поняття й основні принципи. Основні види природокористування та 

їх юридичне закріплення. Право загального природокористування та межі його 

належного здійснення. Правове регулювання спеціального 

природокористування. Зміст права природокористування, права й обов’язки 

природо користувачів. Підстави виникнення, зміни та припинення права 

природокористування.  
 

Тема 4. Правові засади управління і контролю у сфері 

природокористування й охорони навколишнього природного середовища 

Основні принципи управління і контролю у сфері природокористування а 

охорони довкілля. Система державних органів управління та контролю усфері 

використання природних ресурсів та охорони довкілля. Основні функції 

управління усфері природокористування і охорони навколишнього приодного 

середовища. Правові гарантії участі громадськості в управлінні 

природокористування та природоохороною. Повноваження органів управління 

щодо вирішення спорів у сфері використання природних ресурсів та охорони 

довкілля. Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони 

довкілля. 
 



ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 
  Тема 5. Правова охорона та використання земель 

Земельні ресурси як об’єкт господарського використання та правової 

охорони: правовий режим цільвого використання земель. Система правових 

заходів щодо охорони земельних ресурсів та їх закріплення в земельному та 

екологічному законодавстві. Правове забезпечення охорони земель при 

здійсненні господарської діяльності: рекультивація і консервація земель. 

Правові вимоги щодо охорни земель від водної та вітрової ерозії, хімічного та 

радіоактивного забруднення та нових технологій. Державний, самоврядний і 

громадський контроль за використанням та охороною земельних ресурсів.  
 

Тема 6. Правова охорона і використання лісів та рослинного світу 

Сучасний стан законодавства про використання й охорону лісових ресурсів: 

економічні та екологічні функції лісів. Державний облік лісів і ведення державного 

лісового кадастру та здійснення моніторингу лісів. Організація охорони і захисту лісів. 

Законодавство про використання й охорону рослинного світу та рослинних ресурсів 

загальнодержавного та місцевого значення. Правове забезпечення охорони об’єктів 

рослинного світу при здійсненні виробничгосподарської діяльності та науково-

дослідної діяльності. Правові вимоги щодо акліматизації, інтродукції та селекції 

рослин, правила створення і збереження ботанічних колекцій. Особливості охорони 

рідкісних і зникаючих видів рослин: вимоги щодо ведення «Червоної книги Укаїни» та 

«Зеленої книги України». Юридчна відповідальність за порушення у сфері охорони і 

використання лісів і рослинного світу. 
 

Тема 7. Правова охорона та використання водних ресурсів та тваринного 

світу 

Основні законодавчі вимоги щодо раціонального використання та ефективної охорони 

водних об’єктів та їх ресурсів. Правова охорона водних ресурсів через охорону інших 

природних об’єктів: охорона земель водного фонду та ділянок дна річок, озер, морів та інших 

водних об’єктів. Правова охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання: умови 

будівництва, реконструкції та введення в експлуатацію господарських об’єктів і споруд. 

Основні положення законодавства про використання й охорону тваринного світу. Правові 

заходи охорони тваринного світу: обмеження і заборони стосовно використання об’єктів 

тваринного світу. Правовві вимоги щодо здійснення контролю і обліку та ведення кадастру і 

моніторингу об’єктів тваринного світу. Юридична відповідальність за порушення водного 

законодавства та законодавства про використання та охорону об’єктів тваринного світу. 
 

Тема 8. Правове регулювання національної 

екологічної мережі України 

Поняття та правове забезпечення формування національної екологічної мережі. 

Національні та міжнародні стандарти розбудови екологічної мережі. Національна 

екологічна мережа як складова Всеєвропейської екологічної мережі. Ключові території та 

об’єкти національної екомережі. Правовий режим природно-заповідного фонду як основи 

екологічної мережі. Буферні зони (території) екомережі. Сполучні та відновлювальні 

території національної екологічної мережі.Юридична відповідальність за порушення 

законодавства про формування, збереження та формування екологічної мережі. 
 



 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назви змістовних модулів 

 

 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

 

Усь

ого 

у тому числі  

усьо

го 

у тому числі 

Л П лаб Інд С.

р. 

Л П лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовний модуль 1. Загальні засади екологічного права 

Тема 1. Загальнотеоретичні 

засади екологічного права 
16 2 2   12 11 1 1   9 

Тема 2.  

Об’єкти і суб’єкти 

природоресурсного 

законодавства та екологічного 

права 

16 2 2   12 11 1 1   9 

Тема 3. Правове регулювання 

природокористування як 

форми охорони природного 

середовища 

16 2 2   12 10  1   9 

Тема 4. Правові засади 

управління і контролю у 

сфері природокористування 

й охорони навколишнього 

природного середовища 

12 1 1   10 10  1   9 

Разом за змістовним  

модулем 1 
60 7 7   46 42 2 4   36 

Змістовний модуль 2 . Особливості  природоохоронного законодавства 

Тема 5. Правова охорона та 

використання земель 
16 2 2   12 10     10 

Тема 6. Правова охорона і 

використання лісів та 

рослинного світу 

16 2 2   12 10     10 

Тема 7. Правова охорона та 

використання водних 

ресурсів та тваринного світу 

16 2 2   12 10     10 

Тема 8. Правове 

регулювання національної 

екологічної мережі України 

16 2 2   12 9     9 

Разом за змістовним  

модулем 2 
64 8 8   48 39     39 

Усього годин 124 15 15   94 81 2 4   75 

Курсовий проект - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальнотеоретичні засади екологічного права 2 

2 Екологічна правосуб’єктність людини 2 

3 Право власності на природні ресурси та право природокористування 2 

4 Державне управління в галузі охорони довкілля. Юридична 

відповідальність за екологічні правопорушення 

1 

5 Правова охорона та використання земель 2 

6 Правова охорона і використання лісів та рослинного світу 2 

7 Правова охорона і використання водних ресурсів та тваринного світу 2 

8 Правове регулювання національної екологічної мережі України 2 

 Разом  15 

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальнотеоретичні засади екологічного права 2 

2 Правове забезпечення і використання природних ресурсів (земля, 

вода, ліс, рослинний світ, тваринний світ) 

2 

 Разом  4 

 

 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ 

 

 

 ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ, КОМПЛЕКТИ ТЕСТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ 

ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ  

1. Поняття екологічного права як галузі права, галузі законодавства та юридичної науки. 

2. Поняття предмета, об’єктів, методів, принципів та системи екологічного права як галузі 

права. 

3. Розмежування предметів екологічного та аграрного права. 

4. Поняття екологічних правовідносин. 

5. Поняття еколого-правової норми та еколого-правового інституту. 

6. Закони України як джерела екологічного права. 

7. Поняття природних ресурсів, природних об'єктів, природних комплексів. 

8. Поняття та система конституційних екологічних прав, свобод та обов’язків людини в 

Україні. 

9. Поняття екологічних інтересів людини. 

10. Поняття екологічної інформації. 

11. Міжнародний акт, в якому вперше закріплено екологічні права і свободи людини. 

12. Види природних ресурсів як об’єктів виключного права власності Українського народу. 

13. Види природних ресурсів як об’єктів виключного права власності Української держави. 

14. Види природних ресурсів як об’єктів права власності територіальної громади. 

15. Суб’єкти права загального природокористування. 

16. Ознаки права загального природокористування. 

17. Суб’єкти права спеціального природокористування. 

18. Ознаки права спеціального природокористування. 

19. Поняття екологічної, радіоекологічної, біологічної безпеки. 

20. Поняття екологічного ризику. 

21. Основні засоби управління екологічними ризиками. 

22. Міністерства в галузі охорони природи; охорони довкілля в галузі сільського 

господарства; ліквідації екологічного лиха; охорони довкілля в промисловості, 

протиепідемічного захисту. 

23. Урядові органи зі спеціальними повноваженнями у галузі охорони земель; охорони 

водних ресурсів; охорони надр; охорони лісів; охорони довкілля в галузі рослинництва; 

охорони довкілля в галузі тваринництва; охорони довкілля в галузі рибництва; збереження 

природно-заповідного фонду; екологічного інспектування; екологічного інвестування. 

24. Поняття загального, оперативного та фонового державного екологічного моніторингу. 

25. Поняття та види державних кадастрів природних ресурсів. 

26. Поняття державного екологічного стандарту. 

27. Поняття державного нормативу екологічної безпеки. 

28. Поняття ГДК, ГДВ, ГДС, ГДР, СанПіН. 

29. Складові економіко-правового механізму охорони довкілля. 

30. Поняття екологічного лімітування. 

31. Поняття екологічного ліцензування. 

32. Види екологічних дозволів за формою. 

33. Поняття та види екологічного контролю. 

34. Види зборів за спеціальне використання природних ресурсів. 

35. Види зборів за забруднення навколишнього природного середовища. 



36. Види зборів за погіршення якості природних ресурсів. 

37. Поняття екологічної експертизи. 

38. Строки проведення державної екологічної експертизи. 

39. Порядок проведення державної екологічної експертизи. 

40. Вимоги до екологічного експерта. 

41. Поняття екологічного аудиту. 

42. Підстави проведення обов’язкового екологічного аудиту. 

43. Строки проведення екологічного аудиту. 

44. Вимоги до екологічного аудитора. 

45. Порядок фінансування екологічного аудиту. 

46. Поняття екологічного страхування. 

47. Поняття екологічного правопорушення, екологічного злочину. 

48. Об’єкти та суб’єкти екологічного правопорушення. 

49. Види земель за категоріями. 

50. Розміри земельних ділянок за цільовим призначенням, які можуть бути у приватній 

власності. 

51. Строки короткострокового та довгострокового землекористування. 

52. Поняття Генеральної схеми планування території України. 

53. Поняття водного права. 

54. Поняття та види водних об’єктів. 

55. Види річок та особливості їх правового режиму. 

56. Суб’єкти права загального водокористування. 

57. Ознаки та види загального водокористування 

58. Суб’єкти права спеціального водокористування. 

59. Ознаки та види спеціального водокористування. 

60. Поняття первинних та вторинних водокористувачів. 

61. Строки короткострокового та довгострокового водокористування. 

62. Поняття водоохоронної зони. 

63. Види діяльності, заборонені у водоохоронних зонах. 

64. Поняття прибережної захисної смуги, її розміри. 

65. Поняття смуги відведення. 

66. Поняття берегових смуг водних шляхів. 

67. Поняття зони санітарної охорони, її структура та порядок встановлення. 

68. Види діяльності, заборонені у зонах санітарної охорони. 

69. Температурні обмеження щодо скидання стічних вод. 

70. Поняття Державного водного кадастру. 

71. Сутність басейнового принципу державного управління у сфері охорони вод. 

72. Поняття гірничого права. 

73. Поняття надр. 

74. Поняття корисних копалин. 

75. Поняття Державного фонду надр. 

76. Поняття Державного фонду родовищ корисних копалин. 

77. Суб’єкти права загального надрокористування. 

78. Ознаки та види загального надрокористування. 

79. Суб’єкти права спеціального надрокористування. 

80. Ознаки та види спеціального надрокористування. 



81. Строки короткострокового та довгострокового надрокористування. 

82. Види плати за надрокористування. 

83. Поняття гірничого відводу. 

84. Поняття геологічного відводу. 

85. Поняття геологічної інформації. 

86. Види та порядок надання дозволів на надрокористування. 

87. Поняття та юридичні ознаки атмосферного повітря. 

88. Поняття та види нормативів у галузі охорони атмосферного повітря. 

89. Урядовий орган зі спеціальними повноваженнями у галузі гідрометеорології. 

90. Поняття флористичного права. 

91. Поняття рослинного світу та види об’єктів рослинного світу. 

92. Поняття лісу, види категорій та груп лісів. 

93. Відмінність лісової від нелісової рослинності. 

94. Поняття лісового права. 

95. Поняття лісового квитка, лісорубного квитка, лісорубного ордера. 

96. Поняття розрахункової лісосіки. 

97. Суб’єкти права загального лісокористування. 

98. Ознаки та види загального лісокористування. 

99. Суб’єкти права спеціального лісокористування. 

100. Ознаки та види спеціального лісокористування. 

101. Строки короткострокового та довгострокового лісокористування. 

102. Поняття та види побічних лісокористувань. 

103. Строки побічних лісокористувань. 

104. Порядок ведення державного лісового кадастру. 

105. Поняття та види плати за лісокористування. 

106. Строки лісозаготівель на земельних ділянках лісового фонду. 

107. Поняття фауністичного права. 

108. Поняття тваринного світу та види об’єктів тваринного світу. 

109. Суб’єкти права загального користування об’єктами тваринного світу. 

110. Ознаки та види загального користування об’єктами тваринного світу 

111. Суб’єкти права спеціального користування об’єктами тваринного світу. 

112. Ознаки та види спеціального користування об’єктами тваринного світу. 

113. Строки короткострокового та довгострокового користування об’єктами тваринного 

світу. 

114. Поняття мисливства. 

115. Поняття полювання. 

116. Підстави набуття права на полювання. 

117. Поняття відстрільної картки. 

118. Поняття рибальства. 

119. Поняття екологічної мережі. 

120. Поняття, структура та види об’єктів природно-заповідного фонду. 

121. Порядок створення об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та 

місцевого значення. 

122. Поняття та сутність екологічного фонду об’єктів природно-заповідного фонду. 

123. Поняття літопису природи об’єктів природно-заповідного фонду. 

124. Види діяльності та її обмеження на території природно-заповідного фонду. 



125. Поняття та ознаки природного заповідника. 

126. Поняття, ознаки, структура біосферного заповідника. 

127. Поняття, ознаки, структура національного природного парка. 

128. Поняття, ознаки, структура регіонального ландшафтного парка. 

129. Поняття та ознаки заказника. 

130. Поняття та ознаки пам’ятки природи. 

131. Поняття та ознаки заповідного урочища. 

132. Поняття, ознаки, структура ботанічного саду. 

133. Поняття, ознаки, структура дендрологічного парку. 

134. Поняття, ознаки, структура зоологічного парку. 

135. Поняття та ознаки парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва. 

136. Поняття та ознаки курорту. 

137. Структура округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони курорту. 

138. Обмеження діяльності в окрузі санітарної (гірничо-санітарної) охорони курорту. 

139. Поняття та ознаки рекреаційної зони. 

140. Поняття Червоної книги України. 

141. Поняття Зеленої книги України. 

142. Поняття надзвичайної екологічної ситуації. 

143. Ознаки надзвичайної екологічної ситуації державного рівня. 

144. Ознаки надзвичайної екологічної ситуації регіонального рівня. 

145. Ознаки надзвичайної екологічної ситуації місцевого рівня. 

146. Ознаки надзвичайної екологічної ситуації об’єктового рівня. 

147. Поняття ЮНЕП. 

148. Поняття біологічного різноманіття. 

149. Основні міжнародні та регіональні нормативно-правові акти як джерела екологічного 

права. 

150. Сутність принципу сталого розвитку. 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час викладу навчальної дисципліни «Природоохоронне законодавство та екологічне 

право» застосовуються такі методи навчання як: 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

- Словесні методи, застосовується для ознайомлення студентів з матеріалами 

навчальної дисципліни у вигляді лекцій, розповідей-пояснень і бесід; 

- Практичні методи, застосовувані для закріплення знань студентів з навчальної 

дисципліни у вигляді написання рефератів і вирішення завдань; 

2. Методи стимулювання, що застосовуються для зацікавленості студентів навчальною 

дисципліною у вигляді освітлення практики застосування екологічного законодавства, а 

також дискусій, які виникають з цього приводу. 

3. Методи контролю, що застосовуються для визначення рівня знань студентів з 

навчальної дисципліни у вигляді проведення усних та письмових опитувань. 

 

 ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

За кредитно-модульною системою викладу навчальної дисципліни «Природоохоронне 

законодавство та екологічне право» застосовуються такі основні види контролю знань: 

• поточний контроль - систематично на різних навчальних заняттях протягом семестру 

в формах: 

- Усне опитування ; 

- Письмові контрольні експрес роботи ; 



- Тестовий контроль ; 

• модульний контроль - двічі на семестр ; 

• підсумковий контроль - наприкінці семестру після вивчення навчальної дисципліни у 

формі заліку та іспиту . 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 Оцінювання студента відбувається згідно з положенням «Про екзамени та 

заліки у НУБіП України» від 27 лютого 2019 р. 

 

Поточний контроль Рейтинг з 

навчальної 

роботи 

Rнр 

Рейтинг з 

додаткової 

роботи 

Rдр 

Рейтинг 

штрафний 

Rштр 

Підсумкова 

атестація 

(залік) 

Загальна 

кількість 

балів 

Змістовний 

модуль 1 

Змістовний 

модуль 2 

0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100 

 

Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему 

навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 3 квітня 

2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи стосовно вивчення певної 

дисципліни визначається за формулою 

 

Rнр = 0,7 * (R(1)зм*К(1)зм+ … +R(n)зм*К(n)зм)/Кдис +Rдр-Rштр, 

 

де  

R(1)зм+ … +R(n)зм – рейтингові оцінки змістовних модулів за 100-

бальною шкалою; 

n – кількість змістовних модулів; 

К(1)зм+ … +К(n)зм – кількість кредитів ECTS, передбачених робочим 

навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі; 

Rдр – рейтинг з додаткової роботи; 

Rштр – рейтинг штрафний. 

 



Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)зм= … =К(n)зм. 

Тоді вона буде мати вигляд 

 

Rнр = 0,7 * (R(1)зм+ … +R(n)зм)/n +Rдр-Rштр. 

 

 Рейтинг з додаткової роботи Rдр додається до Rнр і не може 

перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам 

рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, 

але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни. 

 Рейтинг штрафний Rштр не перевищує 5 балів і віднімається від Rнр. 

Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які 

матеріал змістовного модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка 

роботи, пропускали заняття тощо. 

 2. Згідно із зазначеним положенням підготовка і захист курсового 

проекту (роботи) оцінюється за 100-бальною шкалою і далі переводиться в 

оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: 

державні стандарти освіти, навчальні плани, навчальні програми з усіх 

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; програми навчальної, 

виробничої та інших видів практик; підручники і навчальні посібники; 

інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних 

занять; індивідуальні навчально-дослідні завдання; контрольні роботи; текстові 

та електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового контролю, 

методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів. 
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